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Sáng (20-9-2020) tại khách sạn New World quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí
Văn hóa Phật giáo (cơ quan của Ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam) đã tổ chức trọng thể
lễ công bố Mã chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ. Đây là một sự kiện đặc biệt
quan trọng bởi không phải tờ tạp chí nào cũng được cấp mã số chuẩn quốc tế. Phải là
tạp chí có uy tín đã được khẳng định, cơ quan có thẩm quyền mới cấp mã số chuẩn
quốc tế và khi có mã số chuẩn quốc tế, uy tín của tạp chí sẽ càng được nâng cao. Tuy
mới ra đời từ năm 2005 nhưng nhờ tinh thần không ngừng nỗ lực của các bậc tu hành
rất giàu tâm huyết và kỹ năng nghề nghiệp cùng lực lượng ủng hộ hùng hậu, Tạp chí
Văn hóa Phật giáo đã nhanh chóng khẳng định tiếng nói của mình trên địa hạt báo chí
nói riêng và trong nhận thức của xã hội rộng lớn nói chung.
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Đông đảo chư tôn đức thuộc các hệ phái đến từ khá nhiều địa phương khác nhau, các
cơ quan báo chí, truyền thông cùng một số nhân sĩ, trí thức và Phật tử hoan hỷ tới dự
để cùng chung vui với Tạp chí Văn hóa Phật giáo.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt đã tham dự buổi lễ này với cương vị
Cố vấn của Tạp chí Văn hóa Phật giáo. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ và tốt đẹp
được xây dựng và củng cố từ hàng chục năm nay, ngoài vai trò Cố vấn, ông còn hứa
làm cầu nối thân thiện giữa Tạp chí Văn hóa Phật giáo với hệ thống các khách sạn loại
4 sao và 5 sao ở khắp Việt Nam.
1

Khung cảnh buổi lễ

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt tại buổi lễ
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VIỆN TRƯỞNG VÀ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT

THAM DỰ NGÀY SÂN KHẤU VIỆT NAM
Chiều ngày 26-9-2020, Ngày Sân khấu Việt Nam đã được tổ chức rất trang nghiêm
tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện
có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả những ai đã và đang gắn bó đầy tâm huyết
với hoạt động sân khấu cùng những người giàu lòng yêu quý nghệ thuật sân khấu
Việt Nam.
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Viện trưởng và Phó Viện trưởng dự lễ khai mạc

Năm nay, Ngày Sân khấu Việt Nam và lễ Giỗ tổ Sân khấu Việt Nam được kết hợp
tổ chức cùng một thời gian và địa điểm. Những Nghệ sĩ lão luyện từng đạt được nhiều
thành quả nghệ thuật lớn đều cảm kích khi đến tham dự. Tuy nhiên, do nghiêm chỉnh
chấp hành những quy định chung của Nhà nước về phòng chống đại dịch Covid-19 nên
số khách mời không thể đông.
Chương trình Ngày Sân khấu Việt Nam gồm 4 nội dung lớn :
- Cử hành Lễ Giỗ tổ Sân khấu Việt Nam với đầy đủ những nghi thức cổ truyền
như dâng hương, đọc bài khấn tế.
- Tổng kết hoạt động và trao giải thưởng cho những Nghệ sĩ có nhiều cống hiến
tốt đẹp trong năm 2020.
- Trình chiếu một số Video phản ánh tình cảm của Nghệ sĩ và khán giả mộ điệu
đối với Ngày giỗ tổ và Ngày Sân khấu Việt Nam.
- Triển lãm giới thiệu hình ảnh sự nghiệp của NSND Minh Vương.

Viện trưởng (thứ 4 từ trái sang) và Phó Viện trưởng (thứ 5 từ trái sang) cùng một số Nghệ sĩ

Ban tổ chức cũng đã dành một phần thời gian để giới thiệu tài hoa và lòng đam mê
của các Thầy Đờn – tên gọi thân thương những Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ phục vụ cho
Sân khấu liên tục trong mấy chục năm qua. Có những Thầy Đờn tuy khiếm thị nhưng
đã gắn bó mật thiết với Sân khấu trên nửa thế kỷ.
Một trong những nét độc đáo của chương trình Giỗ tổ và Ngày sân khấu Việt Nam
năm nay là quyết định Vinh danh các Nghệ sĩ vì cộng đồng. Hoạt động giàu ý nghĩa
nhân văn của Nghệ sĩ được ghi nhận và đề cao.
Viện Nghiên cứu Trang phục Việt chân thành cảm ơn lời mời tham dự Lễ Giỗ tổ và
Ngày Sân khấu Việt Nam, đồng thời xin nồng nhiệt chúc mừng các hoạt động phong phú
và đầy hiệu quả của Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.
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Tiết mục trình diễn của các Thầy Đờn trong Ngày Sân khấu Việt Nam 2020.

Những Nghệ sĩ được Vinh danh là Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2020.
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